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Beste molenvrienden,
Na anderhalf jaar lockdown zonder Molen- en
Monumentendagen, nou ja, in ieder geval in
aangepaste vorm, was er nu weer een Monumentendag als vanouds. Het molenplein
was gezellig gevuld met kraampjes met
bloemen, pompoenen en honing. Het Hasselter mannenkoor verzorgde een optreden en in
de loop van de middag kwamen de Notenkrakers; het publiek genoot enorm van hun
vrolijk makende muziek. In de pers werd de
molen genoemd als stralend middelpunt van
deze Monumentendag. De molenaars hebben
een record aantal bezoekers rondgeleid. Heel
veel animo was er voor het maken van de
molentjes onder de deskundige begeleiding
van onze jongste vrijwilliger. Het Pakhuis zag
er gezellig uit met al de knutselende kinderen.
Voor de pannnenkoekenbakkers was het
hard werken want wie wil er nu niet zo’n
heerlijke pannenkoek! Voor de medewerkers
van de molen was het een moeilijke dag. De
dag werd overschaduwd door het bericht dat
een van de bestuursleden, Annet Wijnia, de
nacht ervoor was overleden. De wetenschap
dat Annet enorm genoten zou hebben van
deze dag gaf hen de energie om door te gaan
en deze dag nog meer hun best te doen om
er een bijzondere dag van te maken.
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nog een beetje bij ons was. Annet maakte
sinds 2009 deel uit van het bestuur, na op
een feestje ten huize van een ander bestuurslid door twee inmiddels oud-bestuursleden te
zijn aangestoken met het ‘molenvirus’. Na
een jaar nam Annet de organisatie van de
verhuur van de molen voor haar rekening.
Een tijdrovende en intensieve klus, bijna een
baan, die Annet met haar accuratesse en
inzet gedurende bijna tien jaar perfect vervulde. Wij, alle medewerkers van de molen De
Zwaluw, missen haar warme persoonlijkheid
in ons midden.

Rabo ClubSupport
De Rabobank Clubkas Campagne, heet
vanaf nu Rabo ClubSupport. Ook deze keer
doet De Zwaluw weer mee. Dit jaar is het
vervangen van het stormschild en het repareren van de stormluiken actueel, een belangrijk onderdeel van het vooraanzicht van de
molen, het stormschild staat immers volop
bloot aan alle weersinvloeden. Van 4 tot 25
oktober kunnen leden van de Rabobank
Vaart- en Vechtstreek weer stemmen op hun
favoriete club of vereniging. Wij hopen ook
nu weer op veel stemmen voor De Zwaluw!

Fietsvaartochten
Onze donderdagvrijwilligers kregen er deze
zomer een taak bij, Ad Theil schrijft hierover
het volgende: De laatste tijd komen er op de
donderdag fietsers langs die nieuwsgierig
naar de molen kijken. Wij waren verrast dat
dit zich de volgende donderdag herhaalde.
We hebben diverse mensen binnengehaald
en er is aardig wat geld in de molenpot gedaan. Nu hebben we al een aantal weken een
bord buiten gezet. De belangstelling stijgt.
Vanmorgen hebben Boudewijn Zuidema,
Henk Winkelaar en ik rondleidingen gedaan.
De mensen die komen zijn afkomstig van het
m.s. Nassau en m.s. Poseidon. Het is een
luxe cruise van 7 dagen. Op de 5e dag, de
donderdag, fietsen de gasten van Zwolle naar
Hasselt door naar Zwartsluis, over de pont
naar Genemuiden richting Kampen. Ze gaan
daarna op het schip heerlijk dineren en overnachten dan ook in Kampen. De verwachting
is dat de komen twee weken nog meer fietsers de molen zullen bezoeken.

Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek werd er aandacht besteed aan bijzondere beroepen en
daar valt de molenaar zeker onder! De kinderen van groep zes, zeven en acht van
basisschool de Levensboom uit Rouveen,
brachten een bezoek aan onze molen. Molenaar Gerard Sleurink vertelde ze alles over
het molenaars vak. De kinderen luisterden
geboeid naar de molenaar en gaven aan niet
meer naar school te willen: ze bleven wel bij
de molen om de molenaar te helpen met het
malen. Een aantal wist nu zeker wat ze later
wilden worden: molenaar! Niet alleen de
kinderen genoten van deze dag ook de ouders en de leerkrachten waren enthousiast.
Een van de ouders vond het zo mooi dat ze
alle drie de dagen meekwam. Een leerkracht
merkte op dat een rondleiding van een uur
door de molen meer doet dan tien YouTube
filmpjes over een molen bekijken. In het
Pakhuis kregen ze na afloop een heerlijke
pannenkoek en mochten ze nog een mooie
kleurplaat maken.

Stormschade
Onlangs is de stormschade aan het riet weer
hersteld door rietdekker Gerrit Kleinjan in
samenwerking met Vaags Molenwerken. Met
een hoogwerker werden de reparatiewerkzaamheden uitgevoerd.

In memoriam Annet Wijnia
Op Monumentendag 11 september jl. overleed ons zeer gewaardeerd en geliefd bestuurslid Annet. De dag waarop ze altijd vol
enthousiasme meewerkte aan voorbereiding
en organisatie. Annet was al geruime tijd ziek,
een tijd van hoop en vrees voor haar geliefden en voor ons. Helaas kregen de artsen
haar ziekte niet onder controle. Deze Monumentendag moesten wij, haar medebestuursleden, gewoon door. Een mooie foto van
Annet in het pakhuis met een kaarsje en een
bloemetje, maakten het mogelijk ons verdriet
te delen met allen die met haar hebben samengewerkt en gaven ons het gevoel dat ze
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